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Casale Holding získalo kontrolní většinu ve společnosti
Chemoprojectu Nitrogen
Společnost Casale Holding SA se sídlem ve Švýcarsku dnes ohlásila převzetí kontrolní většiny ve
společnosti Chemoproject Nitrogen a.s., přední české inženýrské společnosti, která je aktivní v
chemickém průmyslu dusíkatých látek a průmyslu umělých hnojiv.
Casale Holding SA je vlastníkem společnosti Casale SA, která je globálním lídrem v oblasti rozvoje a
prodeje licencí vlastních technologií čpavku, metanolu, močoviny, melamínu a procesů syntézního
plynu. Pro další informace prosím navštivte www.casale.ch .
Chemoproject Nitrogen a.s., bývalý člen skupiny Safichem Group AG, poskytuje rozsáhlé služby v
oblasti inženýringu, obstarání dodávek, řízení projektů a staveb komplexních průmyslových projektů
se zaměřením na kyselinu dusičnou, ledek amonný, močovinu a jejich sloučeniny UAN a CAN a také
anilin. Pro další informace prosím navštivte www.chpn.cz .
“ Vždy na nás udělala dojem schopnost Chemoprojektu a Chemoprojectu Nitrogen realizovat projekty
v oblasti kyseliny dusičné, ledku amonného a močoviny a jsme extrémně hrdi na to, že jsme dosáhli
dohody s akcionáři o převzetí kontroly nad takovou prestižní společností“, říká pan Giuseppe Guarino,
CEO Casale SA a více prezident Casale Holding SA. “ Kombinace dobře známé technologické expertízy
Casale s dlouhodobě uznávanými schopnostmi Chemoprojectu Nitrogen realizovat projekty formou na
klíč v oblasti dusíkaté chemie umožní skupině poskytovat našim zákazníkům v plném rozsahu služby
požadované pro úspěšné realizace projektů, včetně realizace nových jednotek na klíč i rozsáhlých
rekonstrukcí již existujících jednotek”.
“ Dohoda s Casale Holding představuje synergii mezi výzkumem, poskytováním licencí procesů,
základním inženýringem a EPC realizací projektů”, říká Tomáš Plachý, CEO Chemoprojectu Nitrogen.
“Toto zajistí a rozšíří pro Chemoproject Nitrogen stabilní přístup k světově úspěšným technologiím v
rámci jeho strategického zaměření, který bude podporovaný vyváženým partnerstvím. Zároveň se tím
rozšíří náš přístup na globální trh”.
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